
Магията на красотата

Разказ

Сутрешна магия. Блаженство е да стана на разсъмване преди всички. Да ме погалят

първо  лъчите на слънцето преди да ме докоснат нежните ръце  на мама. Да усетя мириса на

росата, да ме лъхне свежият вятър. Да се докосна до магията на природата преди хората  да

са я развалили. 

От  детска  възраст  не  обичам  да  спя  до  късно.  Майка  ми,  разбира  се,  никак  не

харесваше това мое ранно ставане, но уви - този  навик си ми остана и до днес, когато съм

вече  улегнала,  самостоятелна  жена.  Обожавам  да  ставам  поне  с  час  по-рано  от

необходимото ми да се оправя за работа време. Да си направя кафе и да изляза навън на

двора. На моя двор с лехи от пъстри цветя, с килим от райграс и с любимата ми люлка с

лилави и бели възглавници. Хубаво  ми е да изляза навън и да видя красотата, която съм

сътворила съвсем сама и която  всеки ден Господ помага да поддържам. Хубаво  ми е да

седна на люлката под черешата, увита в някое одеяло и да  послушам  любовната песен на

гугутките,  чуруликането  на  врабчетата,   да  се  порадвам  на  пъстрите  цветчета  на

теменужките,  на  жълтите  кичести   хризантеми,  на  зелените   връхчета  на  борчетата,  на

червеното  грозде  на  асмата,  на  блестящия  от  росата  райграс.  Докато  се  любувам   и

възхищавам на тези малки чудеса на природата, си мечтая  и на мене  така някой да се

порадва.  

Времето обаче напредва и трябва да се приготвям за работа. Осем без двадесет е и

съм готова. Високо вързана на опашка дълга коса, всяко косъмче от която е загладено с лак,

бледо розово червило на устните и малко спирала на дългите ми мигли. А колко време ми

трябваше само докато изгладя любимия си червен панталон с широки крачоли, който си

пасва идеално с бялата ми блузка и сако. След борбата с ютията обувам ниските си червени

обувки и тръгвам. Всъщност никак не обичам високи обувки, понеже не съм от тези, дето

мислят, че красотата изисква жертви, а и няма смисъл да ги нося, защото съм достатъчно

висока и не страдам от комплекси като повечето жени за телосложението си. В седем и

четиридесет и пет паля малката си количка и потеглям. След петнадесет минути вече съм в

кабинета си. Въпреки че започвам работа в девет, всяка сутрин съм с час по-рано там,за да

си оправя документацията и да се подготвя за срещите  с пациентите си.  

Шестнайсет  и  тридесет.  Най-накрая  този  дълъг  ден  свърши.  Днес  имах  толкова

пациенти,  че   не  можах да  си  взема  обедната  почивка.  Причината  е  ясна  -  смяната  на

сезоните. За жалост за голяма част от хората есента не е такава, каквато е за мен -  приятна,

очарователна.  Изморена съм, но същевременно удовлетворена, защото обожавам работата
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си. От малка си мечтаех да бъда психолог, да помагам на другите и това се сбъдна. Мислите

ми обаче се насочват към едно 13-годишно момиченце, което дойде със своята майка да

търси помощ от мене. Момиченце, което като ме видя,  ахна:,, Ама вие сте толкова красива,

по-красива и от Мая от класа ми!“ Мая била нейна съученичка, най-красивото и харесвано

момиче в класа на моята пациентка Дани. Мая не била отличничка, все ходела с ненаписани

домашни, говорела на диалект и не можела да смята, ала всички момчета търчали подир

нея, пленени от красотата и.А и  учителите имали по-специално отношение.към нея. Мая не

харесвала Дани и често и се подигравала, че е пълничка. Дани е интелигентно, възпитано и

искрено дете,  ала нито съучениците й я харесват,  нито учителите,  които смятат нейното

добродушие за наивност. 

Вече съм си вкъщи и вечерям, но продължавам да си мисля за Дани и за това колко много

деца като нея започнаха да ме посещават в кабинета.  Проблемът за отношението между

вътрешното невидимо и външното  зримо у децата се разрастваше с пълна сила напоследък.

Външното вземаше превес над вътрешното, заради което настъпваше невъобразим  хаос в

душите им и те трудно се ориентираха кое е истинското и кое фалшивото . Не искам да си

представя какво ще бъде след 50 – 60 години и дали изобщо ще има такива добродушни и

откровени деца като Дани, или всички ще бъдат изкуствени кукли без мозък като Мая. Но

интересното при  Дани беше, че в края на разговора ни тя ми каза:,,Ама вие не само сте

красива, но и умна. Приятно е да се разговаря с вас“. Едно тринадесетгодишно момиченце

оценяваше несамо външността ми, но и достойнствата на ума  ми.Така в мисли за тези деца

съм заспала неусетно. 

Вече е осми октомври. В кабинета съм. Днес нямам толкова много пациенти  и  дори

може да  мина  да  видя  родителите  си.   Един  от  последните  ми  посетители  беше  мъж,

няколко години по-голям от мене. Когато влезе при мене, си помислил, че е объркал стаята,

защото  си  представял  психоложката  възрастна,  сериозна  жена,  а  не  като  мен  млада  и

усмихната. С този мъж си говорихме продължително. Аз по принцип отделям на всекиго

толкова време, колкото му е нужно и никога не претупвам работата си. Името на този мъж

беше  Джордж,  странно  за  българин,   и  може  би  ме  впечатли   толкова  много,  защото

историята му се доближаваше до изживяното наскоро от мене. С една дума - почувствах го

сродна   душа.  Просто  има  едни  такива  хора,  които  те  грабват  от  самото  начало  с

присъствието си, а моята работа е такава, че се запознавам със стотици пациенти, с техните

проблеми и неволи. Животът на Джордж се е стекъл почти като моя. И той от малък е искал

да  помага  на  хората  и  да  разрешава  проблемите  им,  именно  заради  това  е  основал

организация срещу трафик на хора в Австралия.  Да, чак там, на другия край на света.  Аз
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от тийнейджърка мечтая да живея на това далечно място, дори  все още тайничко си правя

планове как  да се преместя там. И аз също като него исках да помагам на хората, останали

самотни, неразбрани от другите.   И аз като Джордж съм изживяла една голяма и силна

любов, която ме промени и същевременно дълбоко  нарани. След случилото се някога се

чувствах така, както се чувства човек, чиято ръка е била счупена и е зараснала накриво. В

края на разговора ни му подадох едно листче, на което бях написала личния си номер. Не

знам защо го направих, но той ме привлече по необясним за мене начин. Изненадах се на

дързостта  си да  му предложа телефона си,  без да  го е  искал.  Не съм от  жените,  които

непрекъснато търсят любовта, не съм и от тези, които разчитат на случайни връзки. След

последната ми любовна история разбрах, че мъжете в моя живот са искали от мен само

красивото ми тяло и  просто са се  страхували  да влязат през отворената врата на сърцето

ми и да ме опознаят. Да влязат в моята  пъстроцветна градина и да се насладят  на красотата

в нея.Аз все още съм си непоправима романтичка.

Житейският и професионалният ми опит са доказали, че е много по-лесно да имаш

тялото,  а не душата на човека до теб.  Това се е случило и с Джордж. Той се върнал в

България, за да се ожени, но годеницата му в последния момент го изоставила, защото бил

твърде добър и се раздавал прекалено много за другите, защото обичал работата си повече

от нея. Не поискала да разбере неговата отдаденост на организацията.

Осми октомври е следобяд . Ненадейно ми хрумва да видя старата си баба, Предната

вечер бях сънувала как се опитвам да я прегърна, но тя изчезва изведнъж от ръцете ми.

Когато пристигнах и  отключих вратата, веднага ме лъхна онзи аромат на розовите рози,

които тя гледа с такава любов и от които аз посадих и в моята градина. Когато влязох в

стаята й, я намерих легнала, изнемощяла, едва говореше. Побързах да звънна на 112, но тя

ми каза:,,Бабе, тука искам да си ида, на леглото, дето умря и дядо ти. Дошло ми е времето

да отида при него. Ти, бабе, недей да плачеш, а  ми обещай да си намериш добър съпруг

като него.“ И издъхна в ръцете ми. Дори и за човек  като мен, който успокоява другите при

такива ситуации, беше тежко, непоносимо, защото тя знаеше колко много я обичах. Баба и

в смъртта си изглеждаше спокойна и красива.На младини е била красавицата на квартала . 

На другия ден на  погребението една от нейните приятелки съседки  ми каза: „Баба

ти  Димка беше красива жена и в старостта си. Ти си се метнала на нея. Навремето всичките

младежи търчаха подире и , ама тя избра дядо ти Митон, че бил най-добър и имал меко като

памук сърце.“ Това ми припомни заръката на баба да си намеря добър съпруг. Вече бях

оставила букет от любимите и рози на гроба и, когато телефонът ми звънна - беше непознат

номер, но нещо в мен подсъзнателно ме накара да вдигна, защото се почувствах странно.
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Беше Джордж. В момента, когато чух гласа му, настръхнах. Казах му за смъртта на баба и

се разплаках по телефона, а цял ден се държах и не бях проронила и сълза. Той, като чу

хлипанията ми, каза, че е наблизко и веднага ще дойде. И дойде, без да е познавал баба, без

да познава и мен. Сложи цвете  и остана до края  на церемонията.Държеше ме за ръката

така, че усещах топлината и ласката на неговата длан. Закара ме до вкъщи и го поканих да

влезе.

-Знаеш ли защо ти се обадих? – попита ме той.

-  Не. 

-Защото  ,след  като  дойдох  при  теб,  се  чувствам  прекрасно.  Освободих  се  от

негативните чувства. Разочарованието ми от живота и излъганите надежди изчезна.Исках

да ти благодаря за помощта. 

В този момент осъзнах, че неговите думи  ме успокояваха и лекуваха моята болка.

-Сега е мой ред  да ти помогна. – продължи той. - Днес аз ще съм психологът, а ти си

пациентът и ще ме слушаш.

-Не обичам да е командват, а пък и не съм свикнала да ми помагат.  Внимавай! –

предупредих го аз.

- Къде държиш чая? – и докато му отговоря, той вече се беше ориентирал в малката

ми кокетна кухня.

Джордж запари чай, отля ми от него, подаде ми чашата и седна до мене на дивана.

Докато отпивах от топлото питие, си мислех колко успокоително ми действа присъствието

му. Загледах се в лицето му – не беше красавец, с изпъкнали скули и остра брадичка, но

очите му носеха мекотата на кадифето. Неусетно съм заспала.

На сутринта намерих оставена на масата една от моите рози и бележка:,, Добро утро!

Благодаря ти за всичко, Мария! За жалост днес се връщам обратно в Австралия, защото в

организацията се нуждаят от мен. Очаквам да ме разбереш и да ми се обадиш . Красива

жена си, а си самотна. Приличаш ми на Йовковата Албена - привличаща всички погледи .

Само дето  не  си  грешна  в  моите  очи  и  искам  да  бъда  твоят  добър  Куцар.  Можем да

променим  сюжета  на  Йовковия  разказ.  Аз  съм  като  неговите  добротворци.  Отивам  да

помагам на хора в нужда. Дано ме потърсиш! PS: Обичам българската литература и често

препрочитам томчетата на Йовков в Австралия.

Тази  бележка  ме  разтърси.  Взех  си  душ  и  седнах  пред  компютъра  да  търся

организацията  му.  Лесно я  намерих,  защото  той  беше  единственият  българин,  основал

такава в Австралия.  Стоях известно време и размишлявах,  но в един момент скочих от

дивана,  сложих дънки  и  пуловер,  събрах  малко  дрехи  и  документи  и  се  отправих  към
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летището. Преди да напусна дома си огледах красивия си двор за последно и откъснах една

от бабините розови рози. Внимателно я увих в хартия и я пъхнах в куфара.  

Двадесети  октомври е. Аз съм на летището в Сидни, а насреща ми ме чака Джордж,

защото не се сдържах и му се обадих, че отивам при него.  И двамата сме щастливи. 

 От няколко дни той ме развежда из Австралия и аз все повече опознавам  живота

тук,  а  още повече   -   него.  Той без  страх  влезе  в  градината  на  моето сърце  и  започна

старателно да се грижи за чудните цветя там. Скоро разбрах колко полезна и благородна е

неговата  работа  и го  заобичах още повече.Некрасивият Джордж имаше красива душа и

добра дума за всекиго. Беше помогнал на една наша млада сънародничка, принудена да

проституира в Австралия, да се спаси, връщайки я в родината ни. Няма да забравя думите и

преди да се разделим с нея на летището: „Ако се бях родила грозна, това нямаше да ми се

случи“ . За първи път чувах някой да съжалява за своята красота.  

България ми липсваше и аз често разтварях книгата с изсушените розови листенца

от бабината роза и вдъхвах  техния аромат. Джордж беше забелязал това. Да знаете каква

радост изпитах, когато след време той ми заяви, че се връщаме у дома, където ще създаде

клон на своята организация  и ще ръководи дейността и тук от разстояние.За пореден път се

убедих,че мъжът до мен умееше да прави хората щастливи. България, очаквай  ни!

Мария Атанасова Миткова, XI А клас
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